
zaterdag 7 februari 2015

RD

Stad&Regio 3

7 centimeter dikke ruit van zijn
verblijf verbrijzelde – en recenter
de pa van twee speelse ijsberen-
baby’s die nu nog veilig bij moeder
Olinka (22) in het kraamhol van
Arctica aan het rollebollen zijn.
Hij was – zoals dat heet – een

succesvolle ‘fokman’. En zeker met
zijn grote liefde Olinka vormde hij
een droomkoppel. ,,Samen met
haar heeft hij acht kleintjes gekre-
gen; drie in Blijdorp, vijf inWenen.
Eric wist hoe hij met dit wijfje
moest omgegaan. Behoedzaam, hij
wist haar humeur goed in te schat-
ten. Want zij was de baas en be-

paalde wanneer er kon worden ge-
paard.’’
Het was een van de voornaam-

ste redenen waarom deze witte
reus in het najaar van 2008 vanuit
deWeense Tiergarten Schönbrunn
naar het toen net opgeleverde
pooldierencomplex in Blijdorp
werd gehaald: om deze wereldwijd
zwaar bedreigde diersoort van vers
bloed te voorzien. Met heel wat
nieuwbakken pluizenbolletjes op
zijn naamwist hij ruimschoots aan
deze hooggespannen verwachtin-
gen te voldoen.

Dierenarts
Eric werd een waar Blijdorp-icoon,
die kon wedijveren met de be-
roemde gorilla Bokito en olifanten-
koe Irma. Een rustige oude dag
leek voor hem weggelegd, totdat
hij de laatste tijd opnieuw kuren
begon te vertonen. Nu was het me-
nens. Hoewel zijn verzorgers en de
dierenarts alles uit de kast haalden
om hem weer op de been te krij-
gen, kneep hij er ’s nachts tussen-
uit.
Timmermans: ,,Het was een

vriendelijk, fijn dier om mee te
werken. Als ik ’s ochtends zijn bui-
tenverblijf kwam schoonmaken,
dan liep hij braaf zijn hok in, waar
wat lekkers voor hem klaar lag. We
wisten wat we aan elkaar hadden,
er was een soort basis van vertrou-
wen.’’
De trotse ijsbeer Eric is er niet

meer. Maar op een groot scherm in
Arctica is te zien hoe zijn guitige
tweeling – elk van een kilootje of 6
– het verscholen kraamhol aan het
verkennen is. Een webcam waakt
over het grappig grut.
,,We zijn ontzettend blij met die

kleintjes,’’ luidt de uitleg. ,,Als ze
straks stevig op hun pootjes staan
en de tijd rijp is, mogen ze naar
buiten. Eric is dood, maar de
nieuwe generatie dient zich al
weer aan…’’

ß IJsbeer Eric in volle
glorie. Ruim 6 jaar was

hij lieveling van het
publiek. FOTO BLIJDORP

Educatie

De stoffelijke resten van
ijsbeer Eric blijven in Dier-
gaarde Blijdorp. ,,Er zijn ver-
schillende opties,’’ zegt een
woordvoerster van de Rotter-
damse attractie. ,,We kunnen
het dier opzetten, of in delen
beschikbaar stellen voor edu-
catieve doeleinden. Dat je de
vacht kan voelen bijvoorbeeld,
of kunt zien hoe zo’n kaak er
uitziet.’’ Dat zoumooi aanslui-
ten bij een van de doelstellin-
gen van de dierentuin, zegt ze.
Educatie en voorlichting staan
tenslotte hoog in het vaandel.
,,Hoemeer de bezoekers over
de ijsberen te weten komen,
hoe beter.’’ Gestorven Blij-
dorp-dieren worden nog wel
eens aan collecties van
musea toegevoegd. Zo staat
tijger Hermes in het Museon in
Den Haag. Het skelet van oli-
fant Ramon is te zien in het
Natuurhistorisch Museum in
Rotterdam.
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De politie stelt nadrukkelijk reke-
ning te houden met een misdrijf.
,,Als dat straks daadwerkelijk zal
blijken, dan had dat voorkomen
kunnen worden,’’ reageert directeur
Musa van Stichting Femmes for
Freedom furieus. ,,Yasmeen is een
tijdje terug met haar twee kinderen
naar de politie gestapt om te mel-
den dat ze vreesde voor haar leven.
Wanneer was doorgevraagd naar de
familie-omstandigheden, dan zou
de politie hebben gerealiseerd dat ze
de opvang in had gemoeten. Yas-
meen werd ondergebracht bij een
oom in Amsterdam, juist terwijl ze
voor haar familie had willen vluch-
ten.’’
Yasmeen, een Pakistaans-Neder-

landse vrouwmet twee peuters, is in
haar familie getrouwd. Met een
neef, weten intimi uit de Paki-
staanse gemeenschap. Uit angst
voor represailles eisen ze dat ze ano-
niem worden opgevoerd.
,,Yasmeen op eigen initiatief ver-

dwenen? Nee,’’ zegt één (23) van

hen. ,,Ze zou nooit haar twee kinde-
ren in de steek laten, hoe slecht ze
het ook heeft. Ze woonde met haar
gezin in bij haar schoonouders; dat
ging niet goed. Toen ze eenmaal bij
haar oom zat, werd met haar
schoonfamilie onderhandeld. Daar

kwam uit dat
Yasmeen, haar
man en kinde-
ren in een eigen
huisje gingen
wonen. Maar ei-
genlijk woonde
zij daar alleen.
De kinderen
waren altijd bij
opa en oma, zij

zat gevangen in een amper inge-
richte woning.’’
Een andere ingewijde zegt dat

Yasmeen slechts op spaarzame mo-
menten haar leed met iemand kon
delen. ,,Ze sprak geen Nederlands,
mocht niet naar buiten en wist niet
wat hier haar rechten zijn. Ze was
bang omdat ze afhankelijk was van

haar man. Het is bij ons in de mos-
kee bekend wat rond Yasmeen
speelde, maar in de Pakistaanse cul-
tuur kijken families niet naar an-
dere families om en hoeft ze dus
geen hulp te verwachten.’’
Femmes for Freedom-directeur

Musa, die enkele jaren geleden als
moslima een religieuze scheiding af-
dwong bij de rechtbank, trekt zich
het lot van Yasmeen enorm aan. ,,Of
ze is gevlucht en heeft zichzelf iets
aangedaan, of ze is slachtoffer ge-
worden van een misdrijf; waar ze
bang voor was. De politie doet nu
onderzoek, en goed ook, maar eigen-
lijk is het te laat. Als serieus was ge-
keken naar de voorgeschiedenis,
dan had de zorgelijke situatie van
nu voorkomen kunnen worden. Yas-
meen zou in een blijf-van-mijn-lijf-
huis hebben moeten zitten.’’

Bureau
De politie wil niet bevestigen dat
Yasmeenmet haar twee kinderen op
het bureau is geweest om hulp in te
roepen en dat geen hulpinstantie is
ingeschakeld. ,,We hebben te maken
met een vermissing en een lopend
onderzoek, dan gaan we niet in de-
tail treden,’’ reageert een woordvoer-
der. ,,We doen er momenteel alles
aan haar te vinden. Dat we denken
aan een misdrijf komt doordat het
niets voor Yasmeen is om zo lang
weg te blijven.’’

Kritiekoppolitieom
vermissingmoeder
‘Yasmeen had naar opvang gemoeten’
ROTTERDAM |De recherche is een onderzoek gestart
naar de vermissing van Yasmeen (25) uit Rotterdam,
moeder van twee kleine kinderen. Desondanks uit de
Stichting Femmes for Freedom harde kritiek op de poli-
tie. ,,Als die juist had gehandeld, hoefde nu niet voor
haar leven te worden gevreesd,’’ zegt Shirin Musa.
SANDER SONNEMANS
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LionelRichie
verrastzieke
Sylvia (64)
CAPELLE A/D IJSSEL |De on-
geneeslijk zieke Sylvia Verma-
sen (64) uit Capelle aan den
IJssel is gisteravond verrast door
popster Lionel Richie. Met haar
vriendin Cisca (r) ging ze naar zijn
concert in de Ziggo Dome, moge-
lijk gemaakt door Stichting Ambu-
lanceWens. Daarmee ging al een
laatste droom van haar in vervul-
ling. Toen Richie haar ook nog op-
zocht, werd de avond helemaal
onvergetelijk. ,,Ik verkeer nog altijd
op een roze wolk.” FOTO STEFAN VALK

Veel leesplezier!
Het is weekend. Tijd voor ont-
spanning, tijd om te lezen, tijd
om u in de wereld om u heen
te verdiepen. Daar komt het
vaak niet van in de hectische week
achter u. Daarom heeft onze re-
dactie vanaf vandaag uw regioka-
tern nog beter gemaakt.
Dikker, mooier, met meer nieuws,
achtergronden enmet gevoel voor
het weekend. Verdieping en ont-
spanning.
Landelijk, met een warm hart voor
uw regio en buurt enmet liefde

voor sport. Zoals u van het AD
bent gewend.
Enmet ingang van vandaag kunt u
het regionale katern er op zater-
dag ook weer helemaal uithalen.
Zoals dat doordeweeks alle dagen
het geval is. Alles bij de hand.
Niet alleen rijker van inhoud en
fraaier vormgegeven dus, ook ge-
makkelijker in het gebruik.
Wij wensen u nog vele fijn week-
endsmet veel leesplezier toe.

Hoofdredactie AD

Stroomstoring
treft 1200
huishoudens
NUMANSDORP |Zo’n 1200 huis-
houdens in Numansdorp in de
Hoeksche Waard zijn gister-
avond rond 21.00 uur getroffen
door een stroomstoring. Mon-
teurs van netbeheerder Stedin
gingen er meteen op af, maar
slaagden er niet in om het prob-
bleem snel te verhelpen. Pas an-
derhalf uur later had iedereen in
Numandsdorp weer stroom. De
politie voerde extra surveillances
uit tijdens de storing.


